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Latviskai Latvijai par godu

vakar piri Zilajam kalnam uo Gaujai pMda Mmau

mmmm Iekšlietu ministrs V. Gulbis 9. Ziemeļlatvijas dziesmu dienā Valmiera m—m
, Latviešu dziesmu gars, kas tautu vienojis un uzturējis cauri gadu simteņiem, radis organizētu
un skaistu izpausmi periodiskajos vispārīgos un novadu dziesmu svētkos. Vakar šādus svētkus
pēc skaita devītos svinēja Ziemeļlatvija Valmierā un tie bija pulcējuši 21 kori ar apm. 1000
dziedātājiem.
šai dziesmu dienai, kuras izrīkošanu bija uzņēmusies Valmieras latviešu biedrība, Valmiera
vakar bija godam uzposusies. Pilsētu rotāja karogiem un jau no paša rīta ielās bija dzīvāka
kustība, kā citās dienās. Ap pusdienas laiku ieradās arī rīdzinieki tūristu vilcienā, kas sajaucās ar
citiem svētku dalībniekiem un piepildīja ielas. Tur bija apmeklētāji gan no Valmieras apk. un
pag., gan no kaimiņu pilsētām — Rūjienas, Valkas, Mazsalacas un Cēsīm, gan arī no Igaunijas.
Pilsētā uz tirgus laukuma parādes kārtībā bija sapulcējušies aizsargi, ugunsdzēsēji, vanagi,
pilsētas organizāciju pārstāvji un apriņķa 24 pagastu vecākie ar amatu nozīmēm pie krūtīm.
Ministru apsveica pils. galva agr. Ruģēns un Valmieras latviešu biedrības pašvaldības
departamenta vicedirektors G. C a u c i s. Pagastu vecāko vārdā ministru sveica Dikļu* pag. vec.
Tiltiņš. Apstaigājis parādi un sasveicinājies ministrs uzrunā valmieriešiem izteica prieku par viņu
rosīgumu. Parādes laukumu bija ieslēguši ap 2000 valmierieši Pēc ministra uzrunas visi
klātesošie uzsauca trīskārtīgu „Lai dzīvo!" ministru prezidentam K. Ulmanim.
Pēc tam sākās dziedātāju gājiens uz svētku vietu Latviešu biedrības dārzā. Liela daļa dziedātājas
bij a tērpušās greznos tautu tērpos, kas gājienu padarīja sevišķi košu. Svētku laukums izvēlēts
ļoti izdevīgi. Klausītāji dziesmas varēja dzirdat nevien no laukuma, bet arī no apkārtējām
laukmalām, kuj-as bija ļaužu nositas. Kopējo svētku apmeklētāju skaitu varēja rēķināt uz 5000.
Kad dziedātāji nostājušies savās vietās estrādē, tribīnē parādās Valmieras latvie-šu b-bas pr-ks
G. C a u c i s un apsveicot ministru, dziedātājus un klausītājus norā-da uz šīs dienas izcilo
nozīmi. Latviešu dziesma ka zelta pavedienas vijas cauri grādu simteņiem un ir vadījusi mūsu
tautu pretim goda pilnai u zvarai. — latviskai Latvijai. Tāds ir dziesmas spēks, un šodien tas
plūdīs pāri Gaujas krastiem, pāri zilajiem mežiem, pretim latviešu zilajām debesīm.
Tad, aplausiem šalcot iekšlietu ministrs V. Gulbis saka svētku atklāšanas runu. Vispirms viņš
sveicina no ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa un pateicas par kultūras darbu, ko ar šiem
svētkiem veikuši valmierieši. Dziesmu svētki, saka ministrs, ir arī latviskās kultūras svētki, jo tā
bez dziesmām nav nemaz iedomājama. Ir bijuši laiki pagātnē, kad latviskais gars varēja
izpausties vienīgi dziesmās un arī tagad nekas nerada tādu kopības un sirsnības sajūtu, kā
dziesmas. Ar dziesmām veikts liels kultūras darbs, kuram blakus saimnieciskām rūpēm liels
svars un vērtība tautu dzīvē. Tāpēc ari tam jāpiegriež izcila vērība un katram novadam jācenšas
izkopt to īpatno, kas viņ ā atrodas, lai tad to nestu un ievītu kopīgā tautas vai-ņaga. Valmieras
īpatnļba ir dziļi latviska4 gars. Valmieras tuvumā atrodas teiksmainā Burtnieku pils un
Zilais kalns, kas savā ziņā ir visas mūsu kultūras simbols. Valmierai tie stāvējuši arvien vistuvāk
vm tagad pēc visām grūtībām esam nonākuši pie tā, ka latviešu tautas ilgas ir piepildījušās tādā
zinā, ka Imantas gars patiesi ir aug-šāmcēlies un viņa gars ir pulcējis visu tautu uz kopdarbību,

uz sapra-šanos un uz priekšu cenšanos. Mū-su nacionālais lepnums un mūsu nacionālās mantas ir
atkal godā celtas un mēs savā zemē atkal varam justies kā mājās. 15. maijs ir uzmodinājis
Imanta* garu un tas liek mūsu sirdīm straujāk pukstēt Tāpēc tālāk strādājot jāturas uz tā paša
ceļa un pie tiem pašiem ideāliem, kas mūs vadījis līdz šim — visaugstāk jātur mūsu atjaunotā
latviskā Latvija. Viņai par godu lai šodien skan arī dziesma*. Dievs-•vētī Latviju I" Pēc himnas
nodziedāšana* ministram pasniedza ziedus. Svētku rīcības komitejas priekšnieks G. Caucis
nolasīja apsveikumus no valsts prezidenta A. Kvieša, ministru prezidenta Dr . K, Ulma-ņa un
kara ministra gen. J. Baloža. Katru apsveikumu pavadīja ilgstoši aplausi un trīskārtēji „Lai dzīvo
1" saucieni. Ar „Lai dzīvo!" svētku dalībnieki sumināja arī iekšlietu ministru V Gulbi un valdībai
un tautas vadonim par godu nodeiedāja Dziesmu brīvai Latvijai. Svētku koncertu virsdiriģenta T.
Reitera vadībā ievadīja dziesmas apvienotam jauktam korim. Drīz vien klausītāji iesila dziesmu
sirsnībā un jau pirmajā koncerta daļā vairākas dziesmas vajadzēja atkārtot. Bet tad arī klāt bija
lietus, kuru valmierieši, gan ne uz pašiem svētkiem, bet pirms un pēc tiem bija ļoti gaidījuši, jo
zeme ir izžuvusi un labības lauki prasa veldzi. Tāpēc arī saprotams , ka lietus svētku noskaņu un
sajūsmu it nebūt nemazināja, bet koncerta turpmākās daļās tā pat pieņēmās. Jau sākot ar vīru
koru dziedātām dziesmām gandrīz visas turpmākās nācās atkārtot. Sirsnība un sajūsma, kas bija
apņēmusi kā dziedātājus, tā klausītājus, bija tik liela, ka svētku beigās sumināmie un suminātāji
saplūda lielā kopējā draudzē. Sirsnīgi un jūsmīgi sumināja iekšlietu ministru V. Gulbi. Bez
ziediem, ko virsdiriģents Reiters saņēma koncerta vidū, beigās viņam tos pasniedza veselu klēpi.
Līdzīgi sirsnīgi un jūsmīgi sveicināja arī solisti K. Bērziņu un citus svētku darbiniekus. Sajūsma,
kas valdīja un apgaroja šos svētkus, bija tik liela, ka lika acīm spožāk iemirdzēties un sirdīm
straujāk pukstēt. To kā stiprinā-jumu ikdienas darbam paņēma līdz katrs svētku dalībnieks.
Pēc koncerta sākās svētku balle, kurā klausītāji un dziedātāji tās sirsnības un draudzības saites,
kas radās dziesmu 'aikā savija vēl ciešākā sadarbībā. Vakarā un koncerta starpbrīžos spēlēja 8.
Valmieras aizsargu pulka orķestris J. Kaņepa vadībā, atskaņoja arī vairākas paša or-ķestra
kompozīcijas.
Uz dziesmu dienas atklāšanu ieradās arī iekšlietu ministrs V. Gulbis. Uz apriņķa robežām
ministru sagaidīja apr. vecākā v. i. Brlnger», apriņķa pr-ka v. i. Rāve, pils. galva agr. Ruģēns un
garnizona pr-ks plkv. Zvirbulis.

